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TEXTO 2
1ª Parte – Português
TEXTO 1
Terra volta a tremer em Pernambuco, desta vez em
Belém de Maria e Cupira
De acordo com os sismólogos da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, o tremor mais forte marcou
2,8 pontos na escala Richter
A terra voltou a tremer no interior de Pernambuco, na noite
do último domingo (18). Desta vez, foram os moradores de
Belém de Maria, na Zona da Mata do Estado, e Cupira, no
Agreste, que sentiram os abalos durante a noite.
De acordo com os sismólogos da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, o tremor mais forte marcou 2,8
pontos na escala Richter, que vai até nove. Em Cupira,
foram
sentidos
três
abalos.

04. Os falantes do texto:
a)

Algumas casas tiveram pequenas rachaduras. Ninguém se
feriu, mas muitos se assustaram com os móveis
balançando. Com esse sobe para seis o número de
municípios que já sentiram tremores de terra em
Pernambuco, sendo cinco no Agreste (Caruaru, São
Caetano, Belo Jardim, Alagoinha e Cupira) e um (Belém de
Maria) na Zona da Mata.
01. Assinale a alternativa que NÃO
característica do tipo de texto acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apresenta o puro registro dos fatos.
Podemos inferir a emissão de opinião por quem
escreve.
Sua finalidade é informar.
Os fatos são mostrados de modo preciso.
As circunstâncias apresentadas são de interesse
comum.

enchame e chulé
chapéu e enchada
mecha e inchaço
chingar e capichaba
champú e cherife

03. A forma correta de reorganização da frase, de modo
que haja ocorrência de crase é:
a)
b)
c)
d)
e)

c)
d)
e)

contém uma

02. Escreve-se com CH, como rachadura:
a)
a)
b)
c)
d)

b)

Os moradores de algumas cidades sentiram os
tremores à noite.
À noite passou-se entre os tremores de terra em
cidades do Agreste pernambucano.
O terremoto marcou de 2 à 2,8 na escala Richter.
Até à terra parar de tremer, ninguém teve
sossego.
E a terra ficou à tremer por alguns minutos
naquelas cidades.

Demonstram que o uso da norma padrão do
idioma é facultativo.
Apresentam traços marcantes da escrita em
acordo com a norma dita culta em todos os
aspectos.
Se expressam fazendo uso de marcas da
oralidade do grupo social a que pertencem.
Tentam reproduzir fielmente a norma que prega
que a fala deve ser idêntica e baseada na escrita.
Expressam-se de acordo com os ditames da
gramática normativa.

TEXTO 3
O estudo traz uma releitura da vida
"Dos 5 aos 14 anos, morei com minha avó Julia, em
Mecejana, no Ceará. Eu morava numa casinha de palha, a
10 quilômetros da casa do meu pai. Ficava numa capoeira.
Minha avó era uma pessoa muito inteligente, capaz de
decorar um livro inteiro de cordel apenas de ouvir a história
umas duas vezes. Como ela não sabia ler, meu pai lia para
ela, e ela me contava as histórias. Ou as cantava em forma
de cantoria, como os repentistas. Foi com ela que aprendi
os rudimentos do cristianismo. Ela tinha um catecismo feito
de papel-cuchê, com umas ilustrações belíssimas da
Capela Sistina, que mostrava desde a Criação até o
Apocalipse, o fim do mundo. O livro não tinha escrita, só
ilustração. Era feito para analfabetos. Minha avó dizia que
no Ceará havia padres, freiras e tudo isso. No meu
imaginário de criança, ao ouvir tudo isso, eu comecei a
dizer que, quando eu crescesse, seria freira. Todas as
vezes que eu dizia isso, ela me aconselhava a estudar.
Dizia que freira não podia ser analfabeta. E cresci com
esse conselho. Quando fiquei doente, resolvi cuidar da
minha saúde e ser freira. Fui para um convento, onde
fiquei dois anos e oito meses. Foi assim que comecei a
estudar. Para ser freira, eu tinha de aprender a ler. Eu
tinha 16 anos e meio quando fui para Rio Branco para ser
freira. E continuo tentando me curar do analfabetismo até
hoje. Analfabeto é também quem não consegue fazer uma
leitura em relação aos tempos que está vivendo, quem não
consegue ler os valores que se quer reforçar ou outros que
a gente precisa mudar. Enfim, a alfabetização é um
processo contínuo; é dar outra significação à vida."
Marina Silva, 51 anos, acreana, senadora
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05. que mostrava desde a Criação até o Apocalipse, o fim
do mundo. O termo sublinhado retoma:
a)
b)
c)
d)
e)

ilustrações belíssimas
capela Sistina
ela
catecismo
a

a)
b)
c)
d)
e)

06. “Analfabeto é também quem não consegue fazer uma
leitura em relação aos tempos que está vivendo, quem não
consegue ler os valores que se quer reforçar ou outros que
a gente precisa mudar.”
Pela leitura do texto podemos concluir que para a autora,
ser analfabeto:
a)
b)
c)
d)

e)

09. No primeiro balão do último quadrinho, a oração
subordinada exerce que relação sintática com a principal?

É não saber ler, escrever nem contar.
É um grande empecilho para ser freira.
É algo bem mais amplo e abrangente que o
simples conhecimentos dos códigos a língua
É uma maneira de conseguir entender e fazer
uma leitura crítica de seu próprio tempo e mudar
seus valores.
É um conselho importante a ser seguido. No caso
dela, dado por sua avó que era analfabeta.

10. O termo ‘aquilo’ exprime a noção de:
a)
b)
c)
d)
e)

b)
c)

d)
e)

Depois de três pregões em queda, a Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta
de 0,32% nesta terça-feira.
Achei abusivos os valores relativos a cobrança de
IPVA.
No mercado a atualização de valores, através do
Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas.
Quem cobrou aqueles valores?
As histórias que escutava ainda quando menina e
que refletiam valores de uma família que passou
pela experiência de uma guerra.

08. Assinale a alternativa correta:
a)

b)
c)
d)
e)

"Dos 5 aos 14 anos, morei com minha avó Julia,
em Mecejana, no Ceará.” O sujeito da oração
está oculto.
“Ficava numa capoeira.” A oração não tem sujeito.
“Minha avó era uma pessoa muito inteligente”. O
predicativo dessa oração é ‘muito inteligente’.
‘O livro não tinha escrita’ a oração possui 2
verbos.
‘Minha avó dizia que no Ceará havia padres,
freiras e tudo isso.’ A oração possui um vocativo.

Posse
Afirmação
Demonstração
Aplicação
Explicação

2ª Parte – Informática
11. Marque a assertiva que lista softwares utilizados para a
gravação de dados em mídia do tipo cd/dvd.
a)
b)
c)
d)
e)

07. Assinale a alternativa que contém uma frase em que o
vocábulo ‘valores’ tem o mesmo significado do texto.
a)

Condição
Concessão
Conclusão
Explicação
Finalidade

Software de Gravação do Windows XP e Adobe
Write Copy.
Adobe Write Copy e Internet Explorer.
Nero e CDBurnerXP.
Nero e Adobe Write Copy.
CDBurnerXP e Adobe Write Copy.

12. Considerando o Microsoft Word, versão em português,
em sua configuração original, que conjunto de teclas de
atalho possibilita desfazer a ultima digitação e ou tarefa
executada.
a)
b)
c)
d)
e)

SHIFT+B.
CTRL+S.
CTRL+L.
CTRL+Z.
SHIFT+Z.

13. No Microsoft Word versão em português em sua
configuração original, que recurso permite a criação de
texto estilizado.
a)
b)
c)
d)
e)

Word Texto.
Texto usado na Caixa de texto.
Inserir Imagem.
Inserir Tabela.
Word Art.

14. No Microsoft Word que conjunto de teclas de atalho
seleciona todo o texto de um documento.
a)
b)
c)
d)
e)

TEXTO 4

CTRL+B.
CTRL+T.
CTRL+A.
SHIFT+A.
SHIFT+T.

15. No Microsoft Windows Versão XP, que teclas de atalho
são usadas para alterna entres janelas abertas.
a)
b)
c)
d)
e)

ALT+TAB.
ALT+WIN.
ALT+CTRL.
ALT+C.
ALT+CTRL+DEL.
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16. No Windows versão XP, o conjunto de teclas de atalho
CTRL+X e CTRL+V, respectivamente são usados para
executar que tarefas.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Copiar e Colar.
Copiar e Mover.
Colar e Copiar.
Copiar e Recortar.
Recortar e Colar.

17. No Windows XP, versão em português, a lixeira por
padrão guarda os arquivos excluídos pelo usuário, que
opção do menu é utilizado para recuperar arquivos
enviados para a lixeira.
a)
b)
c)
d)
e)

Arquivo - > Recuperar.
Arquivo - > Restaurar.
Arquivo - > Retornar.
Arquivo - > Voltar Ação.
Arquivo - > Desfazer Ação.

Quanto ao Microsoft Excel em português e em suas
configurações padrão responda as questões de 18 a 20.
18. Que fórmula calcularia o valor da prestação de um
empréstimo no valor de R$ 15000,00, a uma taxa de juros
de 3%, com pagamento em 12 meses.
a)
b)
c)
d)
e)

20. Que função pode ser utilizada para multiplica os
valores que estão nas células A1, A2, A3 e A4.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Friedrich Nietzsche.
Ernesto Che Guevara.
Adolf Hitler.
Abraham Lincoln.
Albert Einstein.

24. ...”Pai, afasta de mim esse cálice
De Vinho tinto de sangue
Como beber dessa bebida amarga
Traga a dor, engolir a labuta
Mesmo calada a boca, resta o peito
Silêncio na cidade não se escuta”...
Quem compôs a música da estrofe acima?
a)
b)
c)
d)
e)

=MINIMO(2;B2)
=MINIMO(B2;2)
=ARRED(2;B2)
=ARRED(B2;2)
=ARRED(B2;B2;2)

Acre.
Amazonas.
Alagoas.
Bahia.
Goiás.

23. “Num mundo inseguro existem apenas duas coisas em
que se pode confiar: na insegurança da Itália e na de
Mussolini”. Esta frase é de:

=PGTO(3%:12:15000)
=PGTO(3%,12,15000)
=PGTO(3%;12;15000)
=PGTO(3%-12-15000)
=PGTO(3%+12+15000)

19. Que função é usada para arredondar o calor 3,141516
que esta na celular B2, para que fique com apenas duas
casas decimais.
a)
b)
c)
d)
e)

22. Pico da Neblina, "O Ponto Mais Alto do Brasil encontrase em que Estado?

Caetano Veloso.
Chico Buarque.
Elis Buarque.
Geralde Vandré.
Adoniram Barbosa.

25. Nessa conferência ocorrida no Japão, surgiram
algumas propostas interessantes. Havia a idéia do
mecanismo de desenvolvimento limpo, uma espécie de
moeda ecológica. possibilitando que o setor privado dos
países industrializados começasse a investir nos países
em desenvolvimento, a fim de receber créditos pela
redução das emissões de carbono (que poderiam ser
comercializadas mais tarde). Outra proposta consistiu em
criar créditos para países que reflorestassem áreas
degradadas e, assim, retirassem carbono da atmosfera.
Este texto refere-se a:
a)
b)
c)
d)
e)

=MULT(A1;A4)
=MULT(A1:A4)
=MULT(A1-A4)
=MULT(A1+A4)
=MULT(A1::A4)

Conferência de Kyoto 1997.
Protocolo de Montreal 1987.
Agenda 21.
Estocolmo 1972.
Conferência de Buenos Aires 1998.

26. Tritão, lua de Netuno, tem estações que duram:
a)
b)
c)
d)
e)

3ª Parte – Atualidades

21. Com O Quinze ____________alcançou lugar de
destaque na literatura brasileira. Acabou tornando-se a
primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de
Letras, em 1977, ocupando a cadeira de número 5.
A alternativa que melhor completa a lacuna é:
a)
b)
c)
d)
e)

12 anos.
34 anos.
40 anos.
55 anos.
70 anos.

27. Exploradores norte-americanos alcançam o pólo norte
no ano de:

Jane Austen.
Clarice Lispector.
Rachel de Queiroz.
Danielle Steel.
Cecília Meireles.

a)
b)
c)
d)
e)

1830
1909
1932
1955
1976
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28. Em 1927 houve a estréia nos cinemas, do primeiro
filme sonoro, chamado:
a)
b)
c)
d)
e)

“A Severa”
“Loves of an Actress”
“Lolita”
"The Jazz Singer"
“Bye Bye Birdie”

a)
b)
c)
d)
e)

29. O ONU proclama a Declaração Universal dos Direitos
Humanos no ano de:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Egito
Tanzânia
Filipinas
Bolívia
Coréia do Sul

36 anos.
57 anos.
67 anos.
76 anos.
79 anos.

40. Segundo o Artigo 208, o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de educação
básica obrigatória e gratuita dos ________ anos de idade,
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que
a ela não tiveram acesso na idade própria.
A alternativa que completa corretamente a lacuna é?

Filipinas
Turquia
Argélia
Hungria
Japão

33. Que vulcão entrou em atividade no Havaí na década
de 70?
a)
b)
c)
d)
e)

Álcool
Petróleo
Ouro
Alumínio
Diamante

39. De quantos em quantos anos o cometa Halley
aparece?

32. Em que país está situada a cidade de Quezon City?
a)
b)
c)
d)
e)

Costa e Silva
Ernesto Giesel
João Figueiredo
Itamar Franco
José Linhares

38. Indique o produto gerou guerras e conflitos no século
XX:

Viagem ao céu.
O minotauro.
A reforma da natureza.
A chave do tamanho.
Mundo da lua.

31. Faz parte do G-20, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Cannes
Normandia
Capri
Marselha
Mônaco

37. Presidente brasileiro que instituiu o AI-5:

1929
1936
1948
1987
1998

30. Refere-se a literatura Infantil de Machado de Assis,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

36. Indique o local onde foi conduzida a vitória das forças
aliadas na Segunda Guerra Mundial:

Agmagan-Karadag
Dacht-i-Navar
Kilauea
Kilimanjaro
Kotopak

a)
b)
c)
d)
e)

4 (quatro) aos 17 (dezessete).
4 (quatro) aos 18 (dezoito).
5 (cinco) aos 16 (dezesseis).
5 (cinco) aos 18 (dezoito).
6 (seis) aos 17 (dezessete).

FIM DO CADERNO

34. Quem nasce em Parma é:
a)
b)
c)
d)
e)

Panamenho
Parmesão
Fluminense
Sardo
Fueguino

35. Patrono do exército brasileiro:
a)
b)
c)
d)
e)

Marechal Deodoro.
Barão de Maua.
Duque de Caxias.
Marquês de Pombal.
Almirante Tamandaré.
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